ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
účastníka projektu Čistá řeka Jizera (případně jeho zákonného zástupce)
Účastník projektu Čistá řeka Jizera, pořádaného Mladoboleslavský venkov z. ú., Kostelní
Hlavno 12, IČ 01172361, prohlašuje, že si je vědom toho, že programem akce je činnost, při
které může dojít k úrazu, a proto se zavazuje:
1.

2.
3.
4.
5.

Poskytnout písemně organizátorovi akce veškeré potřebné informace k zajištění
bezpečnosti svého zdraví a zajistit pro svou osobu dostatečné množství pravidelně
užívaných léků. Informace o zdravotním omezení, pravidelně užívaných lécích a způsobu
jejich podání během akce uvede v tomto prohlášení.
Předat organizátorovi řádně vyplněné PROHLÁŠENÍ o zdravotním stavu účastníka projektu
s uvedením zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn, a dále telefonní kontakty na osoby,
kterým se má podat zpráva v případě nutnosti.
Důsledně se řídit pokyny instruktorů, dodržovat stanovený program a řádně používat
předepsané pomůcky (vesta, ochranné rukavice). Při pohybu na pozemních komunikacích
se zavazuje dodržovat předpisy silničního provozu.
Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit jeho zdraví, zejména požívání
alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.
Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky akce.

V případě, že je účastník mladší 18 let, podepíše prohlášení i jeho zákonný zástupce.
Jméno a příjmení účastníka projektu
datum narození
adresa
telefon, e-mail
pojištěn u (zdravotní pojišťovna)
zdravotní zvláštnosti, omezení, alergie, léky
V naléhavém případě podat zprávu:
Jméno:
Telefon:
Prohlašuji, že nevím o žádném omezení, pro které bych nebyl/a schopen/schopna bezpečně
absolvovat program akce, nebo že bych trpěl/trpěla zdravotní poruchou, která by ovlivňovala
mé schopnosti a znemožňovala mou účast na projektu.
Podpis účastníka projektu/jeho zákonného zástupce
Datum podpisu:

………………………………………

…………………………..

Toto prohlášení platí pro všechny části projektu Čistá řeka Jizera během ve dnech 12. a 13. 10.
2018. Mladoboleslavský venkov z. ú. zajistí pojištění, které se vztahuje na škody na zdraví a majetku
pro celý projekt Čistá řeka Jizera 2018.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Podpisem a účastí na akci udělujete svůj výslovný souhlas organizaci Mladoboleslavský
venkov z. ú., se sídlem Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno, IČ 01172361, (dále jen
„Správce“), ve smyslu Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ke zpracování následujících údajů (dále jen osobní
údaje):
• jméno a příjmení;
• datum narození;
• adresa;
• telefonní číslo;
• e-mailová adresa;
• zdravotní pojišťovna;
• zdravotní stav (omezení, zvláštnosti, alergie), užívané léky (včetně způsobu
podávání a užívání);
• jména, příjmení a telefonní čísla na osoby blízké, kterým má být podána zpráva v
případě nutnosti.
2) Osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem účasti osoby na akci Čistá řeka Jizera 2018.
Údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku, poté budou vymazány.
3) Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní
údaje Správce.
4) Vezměte, prosíme, na vědomí, že v souladu s nařízením GDPR máte právo:
• souhlas kdykoliv odvolat;
• požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
• požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
• požadovat výmaz těchto osobních údajů;
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Podpisem a účastí na akci rovněž udělujete svůj souhlas k použití fotografie, obrazového a
zvukového záznamu Vaší osoby, jakožto účastníka akce Čistá řeka Jizera 2018, s pořízením,
použitím a šířením fotografií a audiovizuálních záznamů souvisejících s účastí na akci, včetně
jejich zveřejňováním na internetu. Při realizaci akce bude ze strany realizátora akce a
pořadatelů prováděno pořizování, fotografií a audiovizuálních záznamů fyzických osob nebo
skupin osob. Fotografie a audiovizuální záznamy budou používány a šířeny prostřednictvím
tisku, zpravodajských kanálů a rovněž mohou být zveřejňovány na internetu za účelem
publicity akce a informování o akci. Z časově omezených a příležitostně pořízených
obrazových nebo zvukových záznamů fyzických osob nebo skupin osob nebudou při jejich
použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a k zobrazeným či zaznamenaným osobám
nebudou kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další
osobní údaje.
V ……………………….. dne …………….

Jméno a příjmení, podpis

……………………..………………………………………………..

